JUNTA DE FREGUESIA DE SINES
EDITAL
ANTÓNIO GONÇALVES CORREIA, Presidente da Junta de Freguesia de Sines, a fim de dar cumprimento
ao estabelecido no nº 1 do art. 91º da Lei 169/99 de 18 de Setembro republicada pela Lei 5A/2002 de 11 de
Janeiro, torna público que em reunião pública ordinária de 31 de Julho de 2007, foram tomadas as seguintes
deliberações com eficácia externa:
- Ceder transporte a um grupo de cidadãos, encabeçado pelo Sr. José Carlos Rasteiro, a fim de promoverem
uma prova de ciclo turismo como forma de apoio às crianças desaparecidas e que teve lugar nos dias 14 e 15 do
corrente;
- Ceder à Câmara Municipal de Sines a carrinha entre os dias 18 do corrente e 3 de Agosto como forma de
apoio ao Festival Músicas do Mundo;
- Ceder o Salão do Povo para o próximo dia 18 de Agosto aos Independentes Futsal;
- Ceder tampos e respectivos cavaletes para o dia 14 do corrente e 11 de Agosto a pedido da Câmara Municipal
de Sines – Gabinete da Juventude;
- Ceder o Salão do Povo ao Vasco da Gama Atlético Clube para os dias 04 de Outubro, 10 de Novembro, 29, 30
e 31 de Dezembro e 01 de Janeiro de 2008;
- Atribuir um subsídio de 100,00 € de acordo com o orçamento à Associação de Nadadores Salvadores do
Litoral Alentejano – Resgate para a concretização da sua iniciativa “Programa Nadador Salvador Júnior/2007”;
- Atribuir um troféu no valor de 40,00 € ao STAL para a sua iniciativa “13º Torneio Distrital de Tiro aos
Pratos”;
- Atribuir um subsídio no valor de 325,00 € ao Clube de Natação do Litoral Alentejano, para a concretização da
sua iniciativa denominada “5ª Prova de Mar – Porto de Sines/2007” que terá lugar dia 02 de Setembro na Praia
Vasco da Gama;
- Atribuir um subsídio à Associação Caboverdeana de Sines e Santiago do Cacém no valor de 300,00 € de
acordo com o orçamento para apoio à execução do resto do Plano de Actividades do corrente ano;
- Atribuir aos Médicos do Mundo um subsídio no valor de 50,00 € para o combate à Sida em S. Tomé e
Príncipe;
- Ceder transporte à Comissão de Carnaval de Sines para o próximo dia 04 de Agosto a fim de transportar
músicos para o desfile do Carnaval na Av. Vasco da Gama.
Sines, 02 de Agosto de 2007
O Presidente da Junta,

António Gonçalves Correia
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